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Δεν είναι μόνο συμβιβασμένοι, είναι
θρασύτατοι, προκλητικοί & επικίνδυνοι!
Οι εξωνημένοι εργατοπατέρες της ΟΜΕΟΤΕ παρέδωσαν και τα τελευταία οχυρά άμυνας
των εργαζομένων στη γερμανική εργοδοσία. Τον
κανονισμό μεταθετότητας και το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Όλα αυτά με το πρόσχημα ότι τελείωσε
η μετενέργεια για να σεβαστεί η διοίκηση την
υπογραφή της και να ισχύσει η τριετής ΣΣΕ που
υπέγραψαν μέχρι τέλους του 2014.
Με την υπογραφή αυτών των ΣΣΕ έβαλαν την
ταφόπλακα στα εναπομείναντα εργατικά μας
δικαιώματα αφού:
1.	Έδωσαν ουσιαστικά το ελεύθερο στην
εργοδοσία να κλείνει υπηρεσίες και να
μεταθέτει σε όποιο μέρος της επικράτειας
θεωρεί ότι έχει υπηρεσιακές ανάγκες όλους
τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας,
προϋπηρεσίας και έργου.
2.	Στρώνουν με χαλί το δρόμο για απολύσεις.
3.	Μαχαιρώνουν πισώπλατα τους συναδέλφους
που μεταφέρθηκαν παράνομα στην χωματερή
της OTE-TV και είναι στα δικαστήρια με
ασφαλιστικά μέτρα για βλαπτική μεταβολή.
4.	Καταργούν με υπογραφή κατακτήσεις
εργαζόμενων στον ΟΤΕ οι οποίες υπήρχαν μετά
από μεγάλους αγώνες, απεργίες κ.λ.π. από τις
προηγούμενες γενιές των συνάδελφων.
Εμείς θεωρώντας ότι δεν έχουν καμία
νομιμοποίηση να υπογράψουν και να παραχωρήσουν
τα στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων τα
οποία έχουν κατακτηθεί με αγώνες και απεργίες
εκατοντάδων ημερών, τόσο στο συνέδριο της
ΟΜΕ όσο και στο Δ.Σ καταψηφίσαμε και παλέψαμε
να μην προχωρήσουν σ’ αυτή τη νέα κατάπτυστη
συμφωνία.
Για την ιστορία οι παραπάνω ΣΣΕ
υπερψηφίστηκαν από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ
– ΔΑΚΕ – Αγ. Συνεργασία και το γκρίζο μόρφωμα
των Ακομμάτιστων!
Να θυμόσαστε επειδή είναι τόσο θρασύτατοι
και προκλητικοί και αυτές τις ΣΣΕ θα τις
παρουσιάσουν σαν μια ακόμη μεγάλη τους
επιτυχία!!!

H μπαγκέτα της εκτροπής στην κυβέρνηση
το «βαλιτσάκι» του μπλακ άουτ στην D.T.
Το πραξικόπημα-οπερέτα όπως εξελίχτηκε για
το κλείσιμο της ΕΡΤ, πρέπει να αφυπνίσει και να
ενεργοποιήσει όλους τους δημοκρατικούς πολίτες
αυτής της χώρας.
Εμείς από την αρχή προειδοποιήσαμε ότι οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη Δημοκρατία και την
Ασφάλεια της χώρας δεν είναι αμελητέοι και δεν
έπρεπε να παραμεριστούν και να παραχωρηθούν οι
τηλεπικοινωνίες χωρίς μάλιστα κανένα δημόσιο και

Μετά το πραξικόπημα οπερέτα της ΕΡΤ από τρικομματική μας προέκυψε δικομματική κυβέρνηση lll Αυτό
δεν τους εμποδίζει να συνεχίσουν ανερυθρίαστα το καταστροφικό τους έργο ll Μετά το μαύρο και τις ομαδικές
απολύσεις στην ΕΡΤ όπου μέσα σε μια νύχτα 2.600 εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο σειρά πήραν οι δημοτικοί
αστυνομικοί, οι εκπαιδευτικοί και έπεται συνέχεια μέχρι να πιαστεί το μαγικό νούμερο των 12.000 απολύσεων μέχρι
τέλος Σεπτέμβρη lll Αυτή ήταν η περιβόητη ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν προεκλογικά ο Σαμαράς για να πάρει
την εξουσία l Αντίστοιχη «ανάπτυξη» έφερε και στον ΟΤΕ η D.T όπου ο δορυφόρος μαζί με τις οι θυγατρικές στα
βαλκάνια ξεπουλήθηκαν για να γίνουν υπεραξίες για την D.T και παχυλά πριμ για τους διοικούντες ll Ακόμη και
τα νεκρά υπόγεια καλώδια με εκατομμύρια τόνους χαλκό και μολύβι φορτώνουν σε κοντέινερ και τα στέλνουν στη
Γερμανία lll Ούτε δεκάρα τσακιστή προστιθέμενης αξίας δεν αφήνουν στη χώρα llΠέντε μισθούς έξτρα
πήρε ως μπόνους ο οικονομικός Γ.Δ/ντής του ομίλου Μαζαράκης για την μεγάλη του επιτυχία να ξεπουλήσει «σε
καλή τιμή» τον δορυφόρο και την Globul και Germanos Telecom Bulgaria. lll Ενώ τα μπόνους του διευθύνοντος
για τη χρονιά που πέρασε έφτασαν το ευτελές ποσό των 592.000 ευρώ μικτά ll Για να δικαιολογήσουν αυτά τα
τεράστια ποσά σαν μπόνους έδωσαν και κάτι ψίχουλα στους εργαζόμενους ενώ για μια ακόμη χρόνια δεν πήραν πριμ
οι συμβασιούχοι με δικαστικές αποφάσειςll Στα εργασιακά άστα να πάνεl Η πίεση για περισσότερη δουλειά έχει
αυξήσει τα εργατικά ατυχήματαlll Ενώ παρόλο που έχει περάσει πάνω από χρόνος από την εφαρμογή του WFM
ακόμη να γίνουν μετρήσεις για ακτινοβολίαl Ούτε τα όρια που δίνει ο κατασκευαστής δεν μας γνωστοποιούνll
Αυτά είναι ψιλά γράμματα για τους διοικούντες και τους εργατοπατέρεςl Σιγά να μην τους ενδιαφέρει η υγεία
των εργαζομένωνlll Το μόνο που κάνουν καλά και οι δυο τους είναι να υπογράφουν σε αγαστή συνεργασία
κατάπτυστες ΣΣΕ και να αποσύρουν απροειδοποίητα συναδέλφους στη χωματερή της OTE-TV lll

κοινωνικό έλεγχο. Όσα συνέβησαν το βράδυ της
Τρίτης δυστυχώς δικαιώνουν αυτές τις ανησυχίες.
Μια κυβέρνηση μ’ ένα πρωθυπουργεύοντα και
την υπογραφή δυο υπουργών των δανειστών χωρίς
να έχει τη δεδηλωμένη με αντίθεση των δυο άλλων
συνεταίρων, έδωσε εντολή στον επιτετραμμένο της
D.T. στην Ελλάδα και εκείνος υπάκουσε ρίχνοντας
μαύρο σε όλα τα δίκτυα της δημόσιας Ραδιοφωνίας
και Τηλεόρασης με το πάτημα ενός κωδικού στα
υπόγεια του Δ. Μεγάρου. Τα ερωτήματα που
προκύπτουν από αυτή την εμπειρία παραμένουν
πελώρια.
Αν δεν απαντηθούν και δεν επιλυθούν από
την ίδια την κοινωνία, μας απειλούν οδυνηρές
εμπειρίες με τέτοια πολιτική, επιχειρηματική και
«συνδικαλιστική» ελίτ που έχουμε.
•	Μπορεί τα κλειδιά των τηλεπικοινωνιών της
χώρας να τα κρατάει η γερμανικών κρατικών
συμφερόντων Deutsche Telekom, σήμερα στο
Δ. Μέγαρο αύριο στο Βερολίνο;
•	Το «βαλιτσάκι» και τους κωδικούς ανοίγματος
και κλεισίματος των τηλεπικοινωνιακών
κυκλωμάτων της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης
αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να
βρίσκεται στα χέρια και στις ορέξεις ανθρώπων
της D.T ή όποιων άλλων συμφερόντων;
Επάνω σ’ αυτό, χώρια από την αποανάπτυξη
που εφαρμόζει η D.T στον ΟΤΕ, οφείλουν να
πάρουν όλοι θέση: Κόμματα, κοινωνικοί φορείς
και συνδικάτα. Η σιωπή είναι συνενοχή!!!

Το πανό μας στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ξεκίνησαν οι πρώτες «εθελούσιες
απολύσεις» στην OTEplus!

Την ώρα που η διοίκηση με εσωτερική ενημέρωση του Διευθύνοντος συμβούλου ευχαριστεί όλους
τους εργαζόμενους για τα αποτελέσματα του ΟΤΕ την
χρονιά που πέρασε και για μια ακόμη χρονιά μοιράζει
πριμ και μπόνους, την ίδια ώρα επικαλούμενοι τον
εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους λόγω της
συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών OTEplus
και Hellas-com ανακοίνωσαν πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου (οικειοθελούς αποχώρησης το βάφτισαν)
απολύοντας στην πράξη νέους και χαμηλόμισθους
εργαζόμενους.
Επειδή το πράγμα παράγινε δεν μπορεί η ΟΜΕΟΤΕ και τα σωματεία να παίζουν άλλο τον τροχονόμο
της διοίκησης και των εθελούσιων απολύσεων. Δεν
μπορεί οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι για να συμπληρώνουν τον αριθμό στα σωματεία και να τους έχουμε
μόνο και μόνο για τις απαλλαγές.
Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνουμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα είναι να καλέσουμε όλους τους
συναδέλφους από τις θυγατρικές σε μια συγκέντρωση
σε ένα θέατρο κάνοντας μια άτυπη Γ.Σ των ίδιων των
εργαζομένων και να τοποθετηθούν για τα προβλήματά
τους τόσο οι ίδιοι όσο και οι παρατάξεις, απαιτώντας
ταυτόχρονα από τη διοίκηση:
•	Να πάρει πίσω το πρόγραμμα και να απορροφήσει στον ΟΤΕ όλους τους συναδέλφους που τυχόν
πλεονάζουν από τη συγχώνευση επανδρώνοντας
με αυτούς τους συναδέλφους τα μονά συνεργεία
στο δίκτυο και τα ελλιπή από προσωπικό εμπορικά καταστήματα.
•	Να πάρουμε δουλειά από τους εργολάβους, τη
συντήρηση στο δίκτυο ή οποιοδήποτε άλλο έργο
που μπορεί να γίνει από μας διασφαλίζοντας έτσι
τις θέσεις εργασίας.
Τις παραπάνω προτάσεις τις καταθέσαμε στα
Δ.Σ του ΠΑΣΕ και της ΠΕΤ-ΟΤΕ αλλά δυστυχώς δεν
βρήκαμε καμία ανταπόκριση. Μετά απ’ αυτό καλούμε τους εργαζόμενους της OTEplus να αντιδράσουν
και να απαιτήσουν να ασχοληθούν τα σωματεία με τα
προβλήματά τους απαιτώντας από τη διοίκηση την
πλήρη ένταξή τους στον ΟΤΕ.
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